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  172رمق  اجللسةحمرض 

  ).2018 یولیو 17( 1439 ذو القعدة 03 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�سالقادر سالمة، اخللیفة الرابع لعبد املس�شار الس�ید : الرئاسة
لرابعة وا�ق�قة اخلامسة دق�قة، ٕابتداء من السا�ة ا مثان وعرشون :التوق�ت

  .وامخلسني بعد الزوال
  :�ىل النصوص ال�رشیعیة التالیةویت ا�راسة والتص :�دول أ�عامل

من  22واملادة  10مقرتح قانون یقيض ب�سخ البند الثالث من املادة  -1
 مبثابة النظام أ�سايس لغرف الصنا�ة التقلیدیة؛ 18.09القانون رمق 

املتعلق  38.12من القانون رمق  30مقرتح قانون یقيض بتغیري املادة  -2
 نا�ة واخلدمات؛�لنظام أ�سايس لغرف الت�ارة والص 

مبثابة النظام  4.97من القانون رمق  6مقرتح قانون یقيض ب�سخ املادة  -3
 أ�سايس لغرف الصید البحري؛

و�سخ املادتني  10مقرتح قانون یقيض بتغیري الفقرة اخلامسة من املادة  -4
مبثابة النظام أ�سايس �لغرف  27.08من القانون رمق  33و 27

 .الفالح�ة
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات  07.18مرشوع قانون رمق  -5

بني حكومة اململكة  2017د�سمرب  26اجلویة، املوقع �لر�ط يف 
 .املغربیة وحكومة مجهوریة النیجر

یوافق مبوج�ه �ىل تعدیل �روتو�ول مونرت�ل  08.18مرشوع قانون رمق  -6
يف  - دا روان -�ش�ٔن املواد املس��فدة لطبقة أ�وزون، املعمتد �ك�غايل 

  .2016ٔ�كتو�ر  15
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة التعاون القضايئ  09.18مرشوع قانون رمق  -7

د�سمرب  26يف املواد املدنیة والت�اریة وإالداریة، املوقعة �لر�ط يف 
  .بني اململكة املغربیة ومجهوریة النیجر 2017

 یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق حول إالنتاج 10.18مرشوع قانون رمق  -8
د�سمرب  5الس��يئ والسمعي البرصي املشرتك، املوقع �لر�ط يف 

  .بني اململكة املغربیة وامجلهوریة الربتغالیة 2017
یقيض �ملصادقة �ىل املرسوم بقانون رمق  27.18مرشوع قانون رمق  -9

) 2018فربا�ر  23( 1439جامدى ا�ٓخرة  6الصادر يف  2.18.117
  .بادل ا�ٓيل �لمعلومات ٔ�غراض ج�ائیة�سن ٔ�حاكم انتقالیة يف ش�ٔن الت 

--------------------------- -------------------------  

  :س�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسةس�شار ال امل 
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و�ٓ� 

  .وحصبه
مو�د مع كام تعرفون، الس�یدات والسادة املس�شار�ن، ٔ�ننا �ىل 

و�لسة ٔ�خرى تتعلق بفحص  ،�لس�تني �ام�ني، �لسة تتعلق �ل�رشیع
ودراسة وم�اقشة تقار�ر ا�ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق حول املك�ب الوطين 

والتقر�ر الثاين حول ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول  ،املغريب �لس�یا�ة
  .�رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت

  .دي نبداو �جللسة ال�رشیعیة�ىل �ركة هللا �ا
  .مقرت�ات قوانني 4اتفاق�ات واك�ن  �3ل�س�بة �ل�لسة ال�رشیعیة اك�ن 

فٕاننا  ،من ا�س�تور 82وبطلب من احلكومة، وطبقا ٔ�حاكم الفصل 
س�ن��دئ بدراسة مقرت�ات القوانني املتعلقة �لغرف املهنیة وبعدها 

  .االتفاق�ات ا�ولیة
لنصوص اليت بني ٔ�ید�مك، ٔ�ود �مسمك ٔ�ن وق�ل الرشوع يف م�اقشة ا

ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل للك من رئ�س ؤ�عضاء لك من جلان اخلارج�ة 
واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت�، وكذ� جلنة ا�ا�لیة 

وكذ� �لس�یدات والسادة رؤساء  ،وامجلا�ات والرتابیة والهیئات أ�ساس�یة
و�لس�ید الوز�ر املنتدب يف ا�ا�لیة وكذ�  ،سالفرق وا�مو�ات ��ل

الس�یدة اكتبة ا�و� يف الشؤون اخلارج�ة، �ىل اجلهود اليت بذلوها يف 
س��ل ٕاغناء ا�راسة وم�اقش�هتا، سواء مشاریع االتفاق�ات وكذ� مقرت�ات 

  .القوانني املدر�ة يف �دول ٔ�عامل هذه اجللسة
  :ٕاذن �ادي نبداو م�ارشة ب

من  22واملادة  10یقيض ب�سخ البند الثالث من املادة مقرتح قانون  -

 مبثابة النظام أ�سايس لغرف الصنا�ة التقلیدیة؛ 18.09القانون رمق 

 38.12من القانون رمق  30وكذ� مقرتح قانون یقيض بتغیري املادة  -

 املتعلق �لنظام أ�سايس لغرف الت�ارة والصنا�ة واخلدمات؛

مبثابة  4.97من قانون رمق  6خ املادة كذ� مقرتح قانون یقيض ب�س -

 النظام أ�سايس لغرف الصید البحري؛

و�سخ  10كذ� مقرتح قانون یقيض بتغیري الفقرة اخلامسة من املادة  -

مبثابة النظام أ�سايس �لغرف  27.08من القانون رمق  33و 27املادتني 

  .الفالح�ة

ت الرتابیة والب��ات ٕاذن �ادي نعطي اللكمة ملقرر جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ا
  التقر�ر وزع؟. أ�ساس�یة لتقدمي مقرت�ات القوانني دفعة وا�دة ٕاذا ٔ�راد

  .ٕاذن اللكمة �لحكومة ٕاذا ٔ�رادت، كذ� احلكومة، شكرا
�ب املناقشة، اللكمة لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ٕاذا ٔ�راد ٔ�ن 

  .یتد�ل
  .شكرا، شكرا

  .ید الرئ�سفریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس� 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  زماليئ زم�اليت أ�عزاء،
البد من ٔ��ذ اللكمة هبذه املناس�بة، �ادي �سمهيا م�اس�بة عظمية، ٔ�ول 
�لسة �رشیعیة كنحرضها ٔ�� خشصیا، ؤ�� د� تقریبا ثالث س�نني يف 

حتت هذه الق�ة د�ل الربملان، الربملان، ا�يل �ادي یدوز ف�ه مقرتح القانون 
ٔ�� سعید وفر�ان �لك رصا�ة، ٔ�ربعة د�ل املقرت�ات القوانني، فرمغ رمبا يف 
املضمون ما اكی�ش هناك اليشء الك�ري ا�يل �ادي �كون عندو ت�ٔثري �بري 
�ىل احلیاة �ق�صادیة و�ج�عیة املرتبطة �لغرف لكها ب�ٔربعة، ولكن 

 ٕاطار التعاون ما بني السلطتني التنف�ذیة عندها دال� قویة �دا يف
وال�رشیعیة، وحنن ما �لینا ٕاال ٔ�ن �مثن وهن� ٔ�نفس�نا هبذا التعاون، وبغیناه 

  .یتواصل ویتوسع
يف هاذ الصدد، الس�ید الوز�ر احملرتم، عندي وا�د املالحظة بغیت 
�لهيا جواب من فض�، توصلنا مبراس� من الس�ید رئ�س جملس 

رب� ب�ٔن احلكومة س��فا�ل مع بعض مقرت�ات القوانني د�ل املس�شار�ن، خت
فریق�ا، مخسة د�ل املقرت�ات القوانني، فاس�ت�رش� �ريا ومثنا ما �اء يف 
املراس� واملبادرة احلكوم�ة وراسلنا رؤساء ا�ل�ان املعنیة، ا�يل معين رئ�س 

ٕاىل �ٓخره، جلنة العدل وال�رشیع، رئ�س جلنة القطا�ات إالنتاج�ة والفال�ة 
جوج د�ل رؤساء ا�ل�ان، ورئ�س جلنة املالیة كذ�، ثالثة د�ل 
الرؤساء، ا�يل معنیني مبقرت�ات القوانني د�ل الفریق ا�يل وافقت احلكومة 

  .�ىل تفا�لها - اك�ن حبال هاذ التعبري يف املراس�  - ٔ�و �ربت 
هام رؤساء رؤساء ا�ل�ان احملرتمني �اوبنا كتابة �یعلمو� ب�ٔنه الوزراء 

ا�ل�ان دا�ر�ن �دمهتم، كرياسلوا الوز�ر املعين عن طریقمك من طبیعة 
احلال، كرياسلوا احلكومة، ولكن الوزراء ال �س�تجیبون، ال �س�تجیبون 

  .�لحضور يف املناقشة يف ا�لجنة
فٕاذن هاذ املناس�بة عظمية، ولكن د�روا جمهود ٔ�كرب وهاذ اليش من 

ا مجیع، فاحلصی� ال�رشیعیة د�ل هاذ ا�ورة طبیعة احلال ف�ه املصل�ة د�لن
د�ل مقرت�ات القوانني يف احلصی�  4م�واضعة �دا، د� اح�ا غنحس�بو 

  .ولكن كنحس�بو االتفاق�ات وكذا
مفصل�ة امجلیع �ىل ٔ�نه نف�خرو ونعزتو �ٕالنتاج ال�رشیعي د�لنا مجیع ٔ�نه 

  .لتنف�ذیة وال�رشیعیةيف هنایة احملص� ٔ�نه هاذ إالنتاج س�یعود �لسلطتني ا
وف� یتعلق هباذ مقرت�ات القوانني ا�يل ٔ�مام�ا كنمثنو وهننیو الفریق ا�يل 
تقدم هبذه املقرت�ات، س�نصوت �ٕالجياب ٔ�نه تتضمن مق�ضیات �لمالءمة 

  .مع قوانني تنظميیة
  .ٕاذن ف�حن س�نصوت �ٕالجياب �ىل هاذ مقرت�ات القوانني أ�ربعة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :ید رئ�س اجللسةالس� 
؟ ..هل هناك من راغب �رید ٔ�ن یتد�ل �مس. شكرا الس�ید الرئ�س

  . شكرا، شكرا

ٕاذن ما اكی�ش حىت يش ٔ��د �رید ٔ�ن یتد�ل يف هذه املقرت�ات 
  .أ�ربعة

ٕاذن �ادي نبداو التصویت، ونبدٔ� �لتصویت �ىل املادة الفریدة اليت 
 22واملادة  10لث من املادة یت�ٔلف مهنا مقرتح قانون یقيض ب�سخ البند الثا

  .مبثابة النظام أ�سايس لغرف الصنا�ة التقلیدیة 18.09من قانون رمق 
  .�ٕالجامع، ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  .ا�ٓن �ادي نعرض القانون �رم�ه ٔ�و مقرتح القانون �رم�ه
  .�ٕالجامع، ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

�ىل مقرتح قانون یقيض  وبذ�، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق
مبثابة  18.09من القانون رمق  22واملادة  10ب�سخ البند الثالث من املادة 

  .النظام أ�سايس لغرف الصنا�ة التقلیدیة
  .ا�ٓن �ادي ندوزو ٕاىل مقرتح القانون الثاين

ٔ�عرض �ىل التصویت املادة الفریدة اليت یت�ٔلف مهنا مقرتح قانون یقيض 
املتعلق �لنظام أ�سايس لغرف  38.12ن القانون رمق م 30بتغیري املادة 

  .الت�ارة والصنا�ة واخلدمات
  .إالجامع، ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  .�ادي نعرض ا�ٓن القانون �رم�ه
  .�ٕالجامع: املوافقون

وبذ�، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مقرتح قانون یقيض 
املتعلق �لنظام أ�سايس لغرف  38.12من القانون رمق  30بتغیري املادة 

  .الت�ارة والصنا�ة واخلدمات
ا�ٓن، ٔ�عرض �ىل التصویت املادة الفریدة اليت یت�ٔلف مهنا مقرتح قانون 

مبثابة النظام أ�سايس لغرف  4.97من القانون رمق  6یقيض ب�سخ املادة 
  .الصید البحري
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .ا�ٓن �ادي نعرض القانون �رم�ه
  .�ٕالجامع: املوافقون

وبذ�، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مقرتح قانون یقيض 
مبثابة النظام أ�سايس لغرف الصید  4.97من القانون رمق  6ب�سخ املادة 

  .البحري
ٔ�عرض ا�ٓن �ىل التصویت املواد اليت یت�ٔلف مهنا مقرتح قانون یقيض 

من القانون رمق  33و 27ملادتني و�سخ ا 10بتغیري الفقرة اخلامسة من املادة 
  .مبثابة النظام أ�سايس �لغرف الفالح�ة 27.08

  .املادة أ�وىل
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .املادة الثانیة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .ا�ٓن �ادي نعرض مقرتح القانون �رم�ه
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  .�ٕالجامع: املوافقون
یقيض وبذ�، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مقرتح قانون 

من القانون رمق  33و 27و�سخ املادتني  10بتغیري الفقرة اخلامسة من املادة 
  .مبثابة النظام أ�سايس �لغرف الفالح�ة 27.08

  .وا�ٓن �ادي ن��قلو ٕاىل القوانني أ�خرى
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق  07.18ٔ�وال، اك�ن مرشوع قانون رمق  -

بني حكومة  2017د�سمرب  �26ش�ٔن اخلدمات اجلویة، املوقع �لر�ط يف 

  اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة النیجر؛

یوافق مبوج�ه �ىل تعدیل �روتو�ول  08.18اك�ن مرشوع قانون رمق  -

 -رواندا  –مونرت�ل �ش�ٔن املواد املس��فدة لطبقة أ�وزون، املعمتد �ك�غايل 

 ؛2016ٔ�كتو�ر  15يف 

 اتفاق�ة التعاون یوافق مبوج�ه �ىل 09.18اك�ن مرشوع �ٓخر رمق  -

د�سمرب  26القضايئ يف املواد املدنیة والت�اریة وإالداریة، املوقعة �لر�ط يف 

 بني اململكة املغربیة ومجهوریة النیجر؛ 2017

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق حول  10.18اك�ن مرشوع قانون رمق  -

�سمرب د 5إالنتاج الس��يئ والسمعي البرصي املشرتك، املوقع �لر�ط يف 

 .بني اململكة املغربیة وامجلهوریة الربتغالیة 2017

  .ٕاذن �ادي نعطیو اللكمة �لحكومة لتقدمي هذه القوانني

الس�یدة م�یة بوس�تة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون 
  :ا�ويل

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  رتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احمل
مشاریع  �4سعدين ٔ�ن ٔ�عرض الیوم ٔ�مام ٔ�نظارمك ؤ�مام جملسمك املوقر 

اتفاق�ات هتم العالقات الثنائیة �لمملكة مع  3قوانني یوافق مبوجهبا �ىل 
مجهوریة النیجر ومجهوریة الربتغال، واتفاق�ة ذات طابع م�عدد أ�طراف، 

  .ابع الرضیيبٕاضافة ٕاىل مرسوم بقانون هيم تبادل املعطیات ذات الط
يف ٕاطار العالقات املمتزية بني اململكة املغربیة ومجهوریة النیجر مت 
التوق�ع �ىل اتفاق�ة �ش�ٔن التعاون القضايئ يف املسائل املدنیة والت�اریة 

وهذه االتفاق�ة هتم  2017دج�رب  26وإالداریة، وذ� �لر�ط يف 
  :املق�ضیات التالیة

امك واملسا�دة القضائیة وممارسة املهن ٔ�وال، احلق يف ا�لجوء ٕاىل احمل -

 القضائیة احلرة اكحملاماة م�ال؛

�نیا، حتدید طرق تبلیغ أ�وراق القضائیة و�ري القضائیة يف ا�ال  -

الت�اري وإالداري واملدين وكذا �یف�ة تنف�ذ إال��ت القضائیة وٕاضفاء 

 الصیغة التنف�ذیة لٔ�حاكم؛

القضائیة واملقررات التحكميیة والعقود  �لثا، ��رتاف وتنف�ذ أ�حاكم -

 الرمسیة؛

رابعا، تبادل املعلومات القانونیة ف� یتعلق �ل�رشیع و�جهتادات  -

 القضائیة يف ا�ال الت�اري وإالداري واملدين؛

�امسا، ��رتاف املتبادل بعقود احلا� املدنیة والو�ئق الرمسیة  -

ا�ة ٕاىل التصدیق �ى الطرف الصادرة عن سلطات ٔ��د الب��ن دون احل

  .ا�ٓخر

االتفاق�ة الثانیة يه هتم ٔ�یضا جمال التعاون مع مجهوریة النیجر، ويه 
ختص تعز�ز انف�اح اململكة �ىل الفضاء إالفریقي وتقویة ش�بكة الربط اجلوي 

  . 2017دج�رب  26مع ا�ول إالفریق�ة، ح�ث مت التوق�ع �لهيا �لر�ط ٔ�یضا 
  :ة ٔ�ساسا ٕاىلوهتدف هذه االتفاق�

متكني مؤسسات النقل اجلوي يف الب��ن من تقدمي مجمو�ة م�نو�ة  -

 ؛)�دمات نقل الراكب والبضائع وإالرسالیات(من اخلدمات 

�نیا، مينح للك طرف مبوجب هذا االتفاق حق الطريان ب�ٔجواء ٕاقلمي  -

لك طرف وحقوق اس�تغالل �دمات النقل اجلوي يف مجیع اخلطوط اجلویة 

  اجلدول امللحق هبذه االتفاق�ة؛احملددة يف

ٔ�یضا �سهیل دخول التق�یني والف�یني والعامل �خلطوط اجلویة �لب��ن  -

ٕاىل ٕاقلمي الطرف ا�ٓخر ل�شغیل اخلدمات اجلویة املنصوص �لهيا يف هذا 

االتفاق، وفق القوانني وأ�نظمة اليت حتمك ا�خول وإالقامة وال�شغیل 

 ومغادرة ٕاقلمي الطرف ا�ٓخر؛

ابعا، حتدد ٔ�یضا هذه االتفاق�ات رشوط السالمة اجلویة ؤ�من ر  -

  .الطريان

�لث اتفاق�ة معروضة �ىل ٔ�نظارمك ختص التعاون مع مجهوریة الربتغال 
يف جمال إالنتاج الس��يئ والسمعي البرصي، وقد مت التوق�ع �لهيا يف الر�ط 

د يف هذا �الل �ج�ع الرف�ع املس�توى ا�ي انعق 2017دج�رب  5يف 
  .التارخي

وتعترب هذه االتفاق�ة �كر�سا ملتانة العالقات اليت �ربط املغرب �لربتغال 
�رشیك ٔ�سايس يف خمتلف ا�االت �ق�صادیة و�ج�عیة وكذ� 
الثقاف�ة، وهذا راجع لقوة الروابط التارخيیة والقرب اجلغرايف بني الب��ن، مما 

هنام، كام س�شلك هذا االتفاق بوابة �لرفع �سهل التالحق الثقايف واحلضاري ب�
  .من مس�توى التبادل الثقايف وموا�بة احلركة الثقاف�ة وإالبداعیة يف الب�یة

تعز�ز و�سهیل إالخراج الس��يئ �رب  -كام ٔ�رشت  -وهتم هذه االتفاق�ة 
إالنتاج املشرتك لٔ�عامل اليت من ش�ٔهنا املسامهة يف تطو�ر الصنا�ات 

نتاج الس��يئ والسمعي البرصي �لب��ن، وكذا إالسهام يف �منیة املتعلقة �الٕ 
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  .م�ادالهتام الثقاف�ة والت�اریة
ٔ�ما االتفاق�ة املتعددة أ�طراف فه�ي تندرج يف ٕاطار مصادقة املغرب 
�ىل تعدیل �رو�كول مونرت�ل �ش�ٔن املواد املس��فذة لطبقات أ�وزون 

يف ٕاطار الزتام املغرب �لعمل  2016 ٔ�كتو�ر 15املعمتد �ك�غايل رواندا يف 
�ىل املسامهة �لتصدي لظاهرة �ح�باس احلراري مبختلف مظاهره، كام 
ی�ٔيت �خطوة �مكیلیة ملصادقة املغرب �ىل مجمو�ة �برية من االتفاق�ات ا�ولیة 
املعنیة بقضا� حامیة الب��ة والتمنیة املس�تدامة واخنراطه يف دمع ا�ٓلیات 

  .طبقة أ�وزون ورفع در�ة �لزتام ا�ويل هبذا اخلصوص الهادفة محلایة
كام ٔ�ن تفعیل مق�ضیات هذا التعدیل من ش�ٔنه املسامهة يف تنف�ذ 
املغرب لتعهداته مبوجب مسامهته احملددة وطنیا، اليت ٔ��لن �لهيا طبقا 
التفاق�ة �ر�س �ش�ٔن املناخ، واليت هتدف ٕاىل تقلیص �نبعا�ت ب�س�بة 

  .2030يف ٔ�فق  42%
خبصوص مرشوع املرسوم بقانون، هذا املرشوع ید�ل يف ٕاطار 
اس�تكامل مسطرة املصادقة �ىل مرسوم بقانون �سن ٔ�حاكم انتقالیة �ش�ٔن 
التبادل ا�ٓيل �لمعلومات ٔ�غراض ج�ائیة، وا�ي مت عرضه واملصادقة �لیه 

انی�ني لهذه يف جلنة اخلارج�ة �لربملان يف ٔ��ریل املايض ف� بني ا�ورتني الربمل
  .الس�نة ال�رشیعیة

وهيدف هذ املرشوع ٕاىل سن ٔ�حاكم انتقالیة من ٔ��ل ت�ٔهیل الهیئات 
واملؤسسات املالیة، و�خلصوص مؤسسات االئ�ن والهیئات املعتربة يف 
حمكها وكذا مقاوالت الت�ٔمني وٕا�ادة الت�ٔمني ومجیع املؤسسات املالیة املعنیة 

لقة مبداخ�ل أ�ش�اص ا�اتیني و�عتباریني أ�خرى لتقدمي املعلومات املتع
بصورة م�ارشة وتلقائیة وم�تظمة ٕاىل السلطات الرضی��ة ا�تصة يف الب�ان 
اليت جتري مفاوضات معها قصد ٕا�رام اتفاق�ات حول التبادل ا�ٓيل 

  .�لمعلومات املذ�ورة ٔ�غراض ج�ائیة
ومات اليت یمت كام ینص هذا املرشوع �ىل تبلیغ ٕادارة الرضائب �ملعل

إالدالء هبا، �عتبارها اجلهة امللكفة بت��ع املعلومات املتعلقة �لوضعیة 
  .اجلبائیة

وقد ٔ�ولك هذا املرشوع ٔ�مر حتدید قامئة الهیئات واملؤسسات السالفة 
ا��ر ٕاىل السلطات اليت تتوىل إالرشاف واملراق�ة �ىل هذه الهیئات 

  .لعملواملؤسسات، طبقا �ل�رشیع اجلاري به ا
ويف اخلتام، ٔ�ود ٔ�ن ٔ��دد الشكر لرئ�س ؤ�عضاء ومقرر جلنة اخلارج�ة 
واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت�، ومن �الهلم ٕاىل اكفة 
الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، �ىل تفا�لهم إالجيايب والبناء و�ىل 

  .تفاق�اتالعنایة ا�صصة ��راسة واملصادقة �ىل هذه اال
  . والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�یدة اكتبة ا�و�

  .�ادي اللكمة ملقرر ا�لجنة ٕاذا ٔ�راد تناول اللكمة � ذ�، وزع التقر�ر
ٕاذن �ب املناقشة مف�وح، ا�يل بغا ید�ل مرح�ا، �ادي توزعوا 

  ..املدا�الت، مجع املدا�الت
 �ادي ن��قلو �لتصویت �ىل لك هذه املشاریع، لك �ىل ٕاذن ٕ�ذ�مك

  .�دة
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  07.18ٔ�وال، نبدٔ� مبرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة  2017د�سمرب  26اخلدمات اجلویة املوقع �لر�ط يف 

  .املغربیة وحكومة مجهوریة النیجر
  .�ٕالجامع :املوافقون

یوافق  07.18س�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس امل 
د�سمرب  26مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلویة، املوقعة �لر�ط يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وبني حكومة مجهوریة النیجر 2017
یوافق  08.18ا�ٓن �ادي نعرض �ىل التصویت مرشوع قانون رمق 

�ش�ٔن املواد املس��فدة لطبقة أ�وزون  مبوج�ه �ىل تعدیل �رتو�ول مونرت�ل
  .2016ٔ�كتو�ر  15املعمتد �ك�غايل، رواندا يف 

  .�مجلاع: املوافقون
یوافق  08.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

مبوج�ه �ىل تعدیل �روتو�ول مونرت�ل �ش�ٔن املواد املس��فدة لطبقة أ�وزون 
  .�2016ٔكتو�ر  15يف  - رواندا  –املعمتد �ك�غايل 

یوافق مبوج�ه  09.18ا�ٓن �ادي نعرض �ىل التصویت مرشوع رمق 
�ىل اتفاق�ة التعاون القضايئ يف املواد املدنیة والت�اریة وإالداریة املوقع 

  .بني اململكة املغربیة ومجهوریة النیجر 2017د�سمرب  �26لر�ط يف 
  .�ٕالجامع: املوافقون

یوافق  09.18وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق  ٕاذن،
مبوج�ه �ىل اتفاق�ة التعاون القضايئ يف املواد املدنیة والت�اریة وإالداریة، 

بني اململكة املغربیة ومجهوریة  2017د�سمرب  26املوقعة �لر�ط يف 
  .النیجر

یوافق مبوج�ه  10.18ٕاذن ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون رمق 
�ىل االتفاق حول إالنتاج الس��يئ السمعي البرصي املشرتك املوقع �لر�ط 

  .بني اململكة املغربیة وامجلهوریة الربتغالیة 2017دج�رب  5يف 
  . �ٕالجامع: املوافقون

یوافق  10.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
معي والبرصي املشرتك، مبوج�ه �ىل االتفاق حول إالنتاج الس��يئ والس

  .بني اململكة املغربیة وامجلهوریة الربتغالیة 2017د�سمرب  5املوقع �لر�ط يف 
ا�ٓن �ادي نعرض �ىل التصویت املادة الفریدة اليت یت�ٔلف مهنا مرشوع 

 2.18.117یقيض �ملصادقة �ىل املرسوم بقانون رمق  27.18قانون رمق 
�سن ٔ�حاكم انتقالیة ) 2018فربا�ر  23( 1439جامدى ا�ٓخرة  6الصادر يف 

  .يف ش�ٔن التبادل ا�ٓيل �لمعلومات ٔ�غراض ج�ائیة
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  .�ٕالجامع: املوافقون
  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه

  .�ٕالجامع: املوافقون
یقيض  27.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

جامدى ا�ٓخرة  6 الصادر يف �2.18.117ملصادقة �ىل املرسوم بقانون رمق 
�سن ٔ�حاكم انتقالیة يف ش�ٔن التبادل ا�ٓيل ) 2018فربا�ر  23(1439

  .�لمعلومات ٔ�غراض ج�ائیة
شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة 

 .ورفعت هذه اجللسةال�رشیعیة، 

  .املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة: امللحـــــــــق

  :قواننيمقرت�ات ال: �ٔوال
من  22واملادة  10مقرتح قانون یقيض ب�سخ البند الثالث من املادة  - 

 مبثابة النظام أ�سايس لغرف الصنا�ة التقلیدیة؛ 18.09القانون رمق 
املتعلق  38.12من القانون رمق  30مقرتح قانون یقيض بتغیري املادة  - 

 �لنظام أ�سايس لغرف الت�ارة والصنا�ة واخلدمات؛
مبثابة النظام  4.97من قانون رمق  6یقيض ب�سخ املادة  مقرتح قانون - 

 أ�سايس لغرف الصید البحري؛
و�سخ  10مقرتح قانون یقيض بتغیري الفقرة اخلامسة من املادة  - 

مبثابة النظام أ�سايس �لغرف  27.08من القانون رمق  33و 27املادتني 
 .الفالح�ة
 :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1

رسين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق �س�تقاليل ملناقشة مقرت�ات � 
  .القوانني املشار ٕا�هيا ٔ��اله

بدایة، ٔ�جسل التفا�ل إالجيايب �لحكومة مع هذه املبادرة ال�رشیعیة اليت 
�اءت ملالءمة أ�نظمة أ�ساس�یة �لغرف املهنیة مع املق�ضیات اجلاري هبا 

  . خمتلف النصوص القانونیةالعمل، وذ� لتحق�ق ��س�ام بني
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  السادة املس�شارون،
ٕان الفریق �س�تقاليل ا�س�اما مع مواقفه الثابتة خبصوص ختلق احلیاة 
الس�یاس�یة وختلیصها من الشوائب، و�اصة �جتار يف أ�صوات �الل 

ا�ي یقيض انت�اب هیالك ا�الس، فٕانه یتفا�ل ٕاجيا� مع املقرتح قانون 
املتعلق �لنظام أ�سايس لغرف  38.12من القانون رمق  30بتغیري املادة 

الت�ارة والصنا�ة واخلدمات القايض �ع�د التصویت العلين كقا�دة بدال من 
  .التصویت الرسي

ٔ�ما ما یتعلق �ملقرت�ات الثالث، فٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
�ل معها ٕاجيا�، ذ� ٔ�ن هذه أ��رية والتعادلیة مب�لس املس�شار�ن یتفا

املتعلق  �59.11روم مالءمة ٔ�نظمهتا أ�ساس�یة مع القانون التنظميي رمق 
  .�نت�اب ٔ�عضاء جمالس العامالت وأ�قالمي

 :مدا�� الفریق احلريك -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك ملناقشة مجمو�ة من مقرت�ات  �رشفين
  :قوانني ويه اكلتايل

 22واملادة  10مقرتح قانون یقيض ب�سخ البند الثالث من املادة  - 1
 مبثابة النظام أ�سايس لغرف الصنا�ة التقلیدیة؛ 18.09من القانون رمق 

 38.12من القانون رمق  30مقرتح قانون یقيض بتغیري املادة  - 2
 املتعلق �لنظام أ�سايس لغرف الت�ارة والصنا�ة واخلدمات؛

مبثابة  4.97من القانون رمق  6مقرتح قانون یقيض ب�سخ املادة  - 3
 النظام أ�سايس لغرف الصید البحري؛

و�سخ  10مقرتح قانون یقيض بتغیري الفقرة اخلامسة من املادة  - 4
أ�سايس �لغرف مبثابة النظام  27.08من القانون رمق  33و 27املادتني 
 .الفال�ة

  .وذ� من ٔ��ل إالدالء مبالحظاتنا حولها
ويف البدایة، فٕاننا �س�ل ٕ�جياب ٔ�مهیة هذه املقرت�ات، نظرا ملا هتدف 
ٕالیه من ختلیق �لحیاة الس�یاس�یة وماكحفة لك ٔ�شاكل الفساد �نت�ايب، 

، واليت وذ� �الل انت�اب هیالك ا�لس امجلاعیة والغرف املهنیة ٔ�و ممثلهيا
اكنت تعمتد �ىل التصویت الرسي، وٕاضفاء املزید من املصادقة �ىل العملیة 
�نت�ابیة �ع�د التصویت العلين، كام �روم ٔ�یضا ٕاىل مالءمة مق�ضیاهتا مع 

  .القوانني التنظميیة املنظمة لعملیة إالنت�اب
ويف هذا إالطار ٔ�یضا فٕاننا �ش�ید �ملوقف إالجيايب �لحكومة يف خشص 
الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة من هذه املقرت�ات أ�ربع كام 
وافق �لهيا جملس النواب وا�ي ٔ�كد من �انبه �ىل الرتح�ب هبا، وذ� ملا 
هتدف ٕالیه من تغیري أ�نظمة أ�ساس�یة اخلاصة بغرف الت�ارة والصنا�ة 

ید واخلدمات والغرف الفالح�ة وغرف الصنا�ة التقلیدیة وغرف الص 
البحري واليت �اءت فقط من ٔ��ل مالءمة أ�نظمة أ�ساس�یة �لغرف 
املهنیة مع املق�ضیات القانونیة اجلاري هبا العمل، وكذا حتق�ق التاكمل 
و��س�ام بني النصوص القانونیة ذات الص� وجتویدها وجتاوز لك 

یة املق�ضیات املتناقضة، وذ� من ٔ��ل ٕاعطاء ا�ميقراطیة احمللیة دفعة قو 
  .حملاربة لك ٔ�شاكل الفساد إالنت�ايب

وانطالقا من ٔ�مهیة هذه املقرت�ات، كام ٔ�سلف�ا، فٕاننا نصوت �لهيا 
  .�ٕالجياب

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
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 :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  رتم، الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة احمل
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
�مس فریق �حتاد العام ملقاوالت ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة،  ٔ��رشف الیوم

 اجللسة ال�رشیعیة العامةٔ�مام  -املغرب، مبناس�بة م�اقشة مقرت�ات قوانني
یة مب�لس تقدم هبا ممثلون عن فریق العدا� والتمن  - مب�لس املس�شار�ن

النواب طالت بعض القوانني تتعلق �ٔ�نظمة أ�ساس�یة �لغرف املهنیة 
  : انص�ت �ىل

 18.09من القانون رمق  22و �10سخ البند الثالث من املادة  -
  مبثابة النظام أ�سايس لغرف الصنا�ة التقلیدیة؛

مبثابة النظام أ�سايس لغرف  4.97من القانون رمق  �6سخ املادة  -
  ري؛الصید البح

من  33و 27و�سخ املادتني  10تغیري الفقرة اخلامسة من املادة  -
  مبثابة النظام أ�سايس �لغرف الفالح�ة؛ 27.08القانون رمق 

املتعلق �لنظام أ�سايس  38.12من القانون رمق  30تغیري املادة  -
  . لغرف الت�ارة والصنا�ة واخلدمات

لیة، �لشكر اجلزیل، كام ٔ�تقدم لمك، الس�ید الوز�ر املنتدب يف ا�ا� 
�ىل حضورمك ومشاركتمك �عضو يف احلكومة يف ٔ�شغال اجللسة ال�رشیعیة 
العامة، ا�ي س�سامه يف ت�سري مسطرة املناقشة واملصادقة �ىل مقرت�ات 

  .من ق�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن، القوانني أ�ربعة
  الس�ید الرئ�س،

 ٔ�نظار اجللسة العامة، يف ت�ٔيت مقرت�ات القوانني أ�ربعة املعروض �ىل
س�یاق مالءمة أ�نظمة أ�ساس�یة �لغرف املهنیة مع �يق القوانني التنظميیة 
املرتبطة هبا، �اصة يف شقها �نت�ايب، وحتیني الرتسانة القانونیة �لك، 
�اصة مهنا القوانني املتعلقة �مجلا�ات الرتابیة بعد مرور حوايل س�ن�ني 

  .ربةونصف من العمل هبذه التج
 الس�ید الرئ�س،

فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن ما  ،ويف هذا الصدد
�اء يف مقرت�ات القوانني أ�ربعة، �ٓملني من احلكومة ٔ�ن تعمل �اهدة �ىل 
مالءمة ما تبقى من النصوص ال�رشیعیة وفق مقاربة �شار�یة مع املؤسسة 

  .املغربیةال�رشیعیة لتجوید الرتسانة القانونیة 
  :ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف�ا دا�ل ا�لجنة ا�تصة خبصوص مق�ضیات

من  22واملادة  10مقرتح قانون یقيض ب�سخ البند الثالث من املادة  -
 مبثابة النظام أ�سايس لغرف الصنا�ة التقلیدیة؛ 18.09القانون رمق 

تعلق امل  38.12من القانون رمق  30مقرتح قانون یقيض بتغیري املادة  -
 �لنظام أ�سايس لغرف الت�ارة والصنا�ة واخلدمات؛

مبثابة النظام  4.97من قانون رمق  6مقرتح قانون یقيض ب�سخ املادة  -
 أ�سايس لغرف الصید البحري؛

و�سخ  10مقرتح قانون یقيض بتغیري الفقرة اخلامسة من املادة  -
يس �لغرف مبثابة النظام أ�سا 27.08من القانون رمق  33و 27املادتني 
 .الفالح�ة

  .فٕاننا نصوت �ٕالجياب �ىل مقرت�ات هذه القوانني

  :مشاریع االتفاق�ات: �نیا
یقيض �ملصادقة �ىل املرسوم بقانون  27.18مرشوع القانون رمق  -1
) 2018فربا�ر  23( 1439جامدى ا�ٓخرة  6الصادر يف  2.18.117رمق 

  ات ٔ�غراض ج�ائیة؛�سن ٔ�حاكم انتقالیة يف ش�ٔن التبادل ا�ٓيل �لمعلوم
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  07.18مرشوع قانون رمق  -2

بني حكومة اململكة  2017د�سمرب  26اخلدمات اجلویة، املوقع �لر�ط يف 
 املغربیة وحكومة مجهوریة النیجر؛

یوافق مبوج�ه �ىل تعدیل �روتو�ول  08.18مرشوع قانون رمق  -3
 - رواندا  - بقة أ�وزون، املعمتد �ك�غايلمونرت�ل �ش�ٔن املواد املس��فدة لط 

 ؛�2016ٔكتو�ر  15يف 
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة التعاون  09.18مرشوع قانون رمق  -4

 26القضايئ يف املواد املدنیة والت�اریة وإالداریة، املوقعة �لر�ط يف 
 بني اململكة املغربیة ومجهویة النیجر؛ 2017د�سمرب 

فق مبوج�ه �ىل االتفاق حول یوا 10.18مرشوع قانون رمق  -5
د�سمرب  5إالنتاج الس��يئ والسمعي البرصي املشرتك، املوقع �لر�ط يف 

  .بني اململكة املغربیة وامجلهوریة الربتغالیة 2017
 :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -1

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ون،احملرتم املس�شارونالسادة والس�یدات 
اليت دٔ�بت بالد� �ىل  ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة، نعترب ٔ�ن االتفاق�ات

توق�عها �اصة يف ا�ٓونة أ��رية، تعترب الوس�ی� القانونیة أ�ساس�یة اليت 
سواء يف ٕاطار تقویة ا�ور ا�ي تضطلع به �ىل الصعید ا�ويل، متكهنا من 

مبا تق�ضیه  �اللها �ىل �لزتامولتؤكد من املنظامت ا�ولیة،  ثنايئ ٔ�و دا�ل
  .من م�ادئ وحقوق وواج�اتمواثیقها 

وتعترب م�ادئ التعاون والت�ٓزر و�نف�اح من املبادئ الثابتة اليت ٔ�كد 
يف الس�یاسة اخلارج�ة �لمملكة، وذ� من �الل  �لهيا دس�تور اململكة

 روابط إال�اء والصداقة والتعاون والتضامن والرشاكة البناءة، �رس�یخ
تقویة �القات التعاون والتضامن مع من �الل املشرتك،  وحتق�ق التقدم

ج�وب الصحراء الشعوب والب�ان إالفریق�ة، والس�� مع ب�ان السا�ل و 
توس�یع وتنویع �القات الصداقة، واملبادالت إال�سانیة و�ق�صادیة و 
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- ون ج�وبتقویة التعاالثقاف�ة مع لك ب�ان العامل وكذا والعلمیة والتق�یة و 
  .ج�وب

واعتبارا ٔ�مهیة االتفاق�ات ا�ولیة يف حتق�ق هذه أ�هداف، بؤ� دس�تور 
 .�ىل ال�رشیعات الوطنیة�سمو ماكنة  صادق �لیه املغرب،ما ی اململكة

و�ىل هذا أ�ساس، نعترب ٔ�ن االتفاق�ات اليت حنن بصددها الیوم 
ولیة وتعزز س�سامه �لك ت�ٔ�ید يف تعز�ز ماكنة املغرب �ىل السا�ة ا�

  .العالقات الثنائیة مع ا�ول املعنیة هبا
جامدى ا�ٓخرة  6الصادر يف  2.18.117ف� خيص املرسوم بقانون رمق 

�سن ٔ�حاكم انتقالیة يف ش�ٔن التبادل ا�ٓيل ) 2018فربا�ر  23( 1439
�لمعلومات ٔ�غراض ج�ائیة فهيدف ٕاىل ت�ٔهیل الهیئات واملؤسسات املالیة 

ت االئ�ن والهیئات املعتربة يف حمكها وكذا مقاوالت و�خلصوص مؤسسا
الت�ٔمني وٕا�ادة الت�ٔمني لتقدمي املعلومات املتعلقة مبداخ�ل أ�ش�اص ا�اتیني 
و�عتباریني بصورة م�ارشة وتلقائیة وم�تظمة ٕاىل السلطات الرضی��ة 

  .ا�تصة يف الب�ان املوقعة �ىل االتفاق�ة
ل �ش�ٔن املواد املس��فدة لطبقة أ�وزون ٔ�ما تعدیل �روتو�ول مونرت�

، فريوم التخف�ف التدرجيي 2016ٔ�كتو�ر  15يف  -رواندا -املعمتد �ك�غايل
عن طریق 2100در�ة حبلول العام  0.5لظاهرة �ح�باس احلراري مبعدل 

وتعكس املصادقة �ىل هذا الربوتو�ول اس�متراریة . اع�د �دول زمين حمدد
د� يف ا�هودات واملساعي الرام�ة ٕاىل احلفاظ �ىل �خنراط الاكمل لبال

  .الب��ة
يف �ني ٔ�ن االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلویة واتفاق�ة التعاون القضايئ يف 
املواد املدنیة والت�اریة وإالداریة املوقعان مع مجهوریة النیجر، ف�عتربه ٕاطارا 

االت ٔ�خرى �اما ومد�ال ٔ�ولیا لتقویة العالقات مع هذه ا�و� ل�شمل جم
  .ٔ�كرث ٔ�مهیة

يف �ني ٔ�ن االتفاق حول إالنتاج الس��يئ والسمعي البرصي املشرتك 
املوقع مع امجلهوریة الربتغالیة س�سامه يف تعز�ز و�سهیل إالخراج من �الل 
إالنتاج املشرتك لٔ�عامل مما س�ميكن من تطو�ر الصنا�ات املتعلقة �ٕالنتاج 

  .الس��يئ والسمعي البرصي
ننا يف فریق العدا� والتمنیة، نؤكد يف املقابل �ىل ٔ�ن جمرد ٕا�رام �ري �ٔ 

اتفاق�ات ومعاهدات دولیة سواء الثنائیة مهنا ٔ�و م�عددة أ�طراف ل�س 
املعیار الوح�د يف تق�مي م�انة العالقات اليت �ربط املغرب مع ا�ول أ�خرى، 

ر التزنیل الفعيل ٔ�و يف نعز�ز حضوره �ىل السا�ة ا�ولیة، وٕامنا یتطلب أ�م
. لهذه االتفاق�ات مبا ميكن من مالمسة �ٓ�رها إالجيابیة �ىل املس�توى ا�ا�يل

وهو ما �س�تدعي الق�ام �رصد ق�يل �تلف املوارد الرضوریة واملطلوبة 
كام ٔ�ن . لتنف�ذها مع ٕا�داث �ٓلیات قانونیة ومؤسساتیة �لت��ع والتق�مي املس�متر

  .حلفاظ �ىل مصداق�هتاهذا أ�مر س�ميكن بالد� من ا
ويف أ��ري نؤكد �ىل ٔ�ن فریق�ا یدمع انف�اح بالد� �ىل حمیطها ا�ويل 
من �الل تعز�ز �القاهتا الثنائیة كام یدمع اخنراطها يف املساعي الرام�ة ٕاىل 

  . توح�د اجلهود ملوا�ة الت�د�ت ذات البعد ا�ويل
  .ابو�لیه، س�یصوت فریق�ا �ىل مشاریع القوانني �ٕالجي

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

 :مدا�� الفریق احلريك -2
 .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ــق احلــريك،  ــة �مس الفری ــاول اللكم تن ٔ� ن  ــه لرشــف عظــمي �ٔ ن ٕا

تالیة ل  :�لمسامهة يف م�اقش�ة مشاریع القوانني ا
یقيض �ملصادقة �ىل املرسوم بقـانون  27.18مرشوع القانون رمق  - 1

�سـن ) 2018فربا�ر23( 1439 جامدى ا�ٓخرة 6الصادر يف  2.18.117رمق 
  ٔ�حاكم انتقالیة يف ش�ٔن التبادل ا�ٓيل �لمعلومات ٔ�غراض ج�ائیة؛

ــانون رمق  - 2 ــق مب 07.18مرشــوع ق ــه �ــىل االتفــاق �شــ�ٔن یواف وج�
بني حكومـة اململكـة  2017د�سمرب  26اخلدمات اجلویة، املوقع �لر�ط يف 

  املغربیة وحكومة مجهوریة النیجر؛
یوافـق مبوج�ـه �ـىل تعـدیل �روتو�ـول  08.18مرشوع قانون رمق  - 3

 –روانـدا  -مونرت�ل �ش�ٔن املواد املس��فدة لطبقة أ�وزون، املعمتـد �ك�غـايل
  ؛2016و�ر ٔ�كت 15يف 

یوافــق مبوج�ــه �ــىل اتفاق�ــة التعــاون  09.18مرشــوع قــانون رمق  - 4
د�سمرب  26القضايئ يف املواد املدنیة والت�اریة وإالداریة، املوقعة �لر�ط يف 

  بني اململكة املغربیة ومجهویة النیجر؛ 2017
ــانون رمق  - 5 ـوع ق ــاق حــول  10.18مرشـ ــه �ــىل االتف ــق مبوج� یواف

د�سـمرب  5معي البرصي املشـرتك، املوقـع �لـر�ط يف إالنتاج الس��يئ والس
  . بني اململكة املغربیة وامجلهوریة الربتغالیة 2017

وامسحوا ٔ�ن ٔ�شكر الس�یدة م�یة بوس�تة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون 
اخلارج�ة والتعاون ا�ويل �ىل عرضها القمي خبصوص تقـدميها لهـذه النصـوص 

احلدود وا�فاع الوطين واملنـاطق املغربیـة والشكر موصول �لجنة اخلارج�ة و 
  .احملت�، رئ�سا ؤ�عضاء ؤ�طرا �ىل تفا�لهم إالجيايب معها

  لس�ید الرئ�س،ا
ٕان هذه النصوص ال�رشیعیة �اءت يف ٕاطار اس�تكامل ملسطرة املصادقة 

ٕاىل سن ٔ�حـاكم انتقالیـة مـن ٔ��ـل ت�ٔهیـل  �ىل املرسوم بقانون، ا�ي �سعى
ــات واملؤسســات امل ــات الهیئ ــ�ن والهیئ ــة، و�خلصــوص مؤسســات االئ الی

املعتربة يف حمكها، وكذا مقاوالت الت�ٔمني وٕا�ـادة التـ�ٔمني ومجیـع املؤسسـات 
املالیة املعنیة أ�خرى لتقدمي املعلومات املتعلقة مبداخ�ل أ�شـ�اص ا�اتیـني 
ـی��ة  ــة ٕاىل الســلطات الرضـ ــة وم�تظم ــارشة وتلقائی ــاریني بصــورة م� و�عتب

يف الب�ان الـيت جتـري مفاوضـات معهـا قصـد ٕا�ـرام اتفاق�ـات حـول ا�تصة 
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  .التبادل ا�ٓيل �لمعلومات املذ�ورة ٔ�غراض ج�ائیة
كام ٔ�ن االتفاق�ات �شـمل جمـاالت م�عـددة �لتعـاون مـن ق�یـل املسـاطر 
املتعلقــة ��لجــوء ٕاىل احملــامك، و�ســ�تفادة مــن املســا�دة القضــائیة، وطــرق 

ذا تبـادل املعلومـات يف جمـال ال�رشـیع وإالعفـاء مـن ممارسة املهن احلـرة، وكـ
اململكـة املغربیـة (التصدیق، وكـذا متكـني مؤسسـات النقـل اجلـوي �لـب��ن 

، من تقدميهم �قة م�نو�ة من �دمات نقل الراكب والبضـائع، وكـذا )والنیجر
  .�شجیع لك مؤسسة نقل جوي �ىل تطو�ر واع�د ٔ�سعار م�تكرة وتنافس�یة

اق�ة بني اململكة املغربیة ومجهوریـة الربتغـال فهـ�ي هتـدف وخبصوص االتف
ٕاىل �سهیل إالخراج من �الل إالنتاج املشرتك لٔ�عـامل الـيت مـن شـ�ٔهنا ٔ�ن 

  �سامه �رب مؤهالهتا الف�یة والتق�یة يف تطو�ر الصنا�ات املتعلقة �ٕالنتاج

لثقاف�ـة الس��يئ والسمعي البرصي �لب��ن، وإالسـهام يف �منیـة م�ـادالهتام ا 

والت�اریة، هذا فضـال عـن ٕا�ـداث جلنـة مشـرتكة سـ��ئیة ومسعیـة برصـیة 

  .تتكون من ممثلني من � الب��ن

  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا يف الفریق احلريك ٕاميـا� م�ـا ب�ٔمهیـة هـذه النصـوص ال�رشـیعیة، فٕاننـا 

س�نصـــوت �لهيـــا �ٕالجيـــاب، �ٓملـــني ٔ�ن �ســـامه يف تعز�ـــز ماكنـــة ودور 

غربیــة، �دمــة �لمصــاحل العلیــا لوطننــا العز�ــز، حتــت الق�ــادة ا�بلوماســ�یة امل

  . احلكمية ملوال� �ال� امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یده

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


